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Como funciona o financiamento 
imobiliário flexível da Pontte?

O principal diferencial dos produtos 
da Pontte é a flexibilidade que 
criamos especialmente para os 
clientes. Você, nosso parceiro, 
é peça fundamental para ajudar 
a reforçar essas vantagens. 

Aqui na Pontte o cliente tem mais 
liberdade para decidir como quer 
pagar o financiamento, seja no 
começo do contrato ou ao longo 
da jornada.
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Confira as vantagens:

Taxas a partir de 7,99% 
 ao ano + IPCA

 
Esteira mais rápida 
do mercado

 
Materiais de apoio 
e treinamentos

 
Processo 100% digital

 
Carência de até 6 meses
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1. Simulação 

2. Cadastro

3. Validação de documentos

4. Análise de crédito

5. Análise jurídica

6. Assinatura do contrato 

Como funciona o processo?



4

01

02

Simulação:

Cadastro:

Faça a simulação em 
parcerias.pontte.com.br/
simulation/HE  e inclua os 
dados pessoais do cliente 
e do imóvel e as condições 
de pagamento desejadas.

Quando o cliente aprovar 
a proposta, você precisa 
incluir os dados cadastrais 
e documentos no mesmo 
portal onde fez a simulação. 
Lá, você envia todos os 
documentos solicitados no 
check list, assim ganhamos 
agilidade no processo.

Como cadastrar 
seus clientes na 

plataforma:
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Análise de crédito:
Analisamos os documentos 
para oferecermos uma 
proposta justa e que caiba no 
bolso do cliente. Feito isso, 
encaminhamos a proposta 
definitiva para aprovação.

Validação de 
documentos:
Após o cadastro, você notifica 
a equipe de Home Equity 
da Pontte por e-mail ou 
whatsapp. Informe o nome 
do cliente para solicitarmos 
a assinatura do BACEN e 
validarmos os documentos 
enviados.
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Análise jurídica:

Assinatura 
do contrato:

Após análise jurídica 
do cliente e do imóvel, 
providenciaremos o laudo 
de avaliação e confirmaremos 
o valor a ser disponibilizado.

A assinatura é feita 
digitalmente e todos os 
trâmites cartorários ficam 
com a gente. Nós fazemos 
tudo!
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Continue garantindo excelentes 
comissões oferecendo a melhor 
solução de financiamento 
imobiliário! Desta forma, você 
aumenta a sua receita e ajuda 
a resolver o problema de quem 
está com dificuldades para 
financiar o imóvel dos sonhos!

#FazAPontte


